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USNESENÍ 
 

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou 

konané dne 7. listopadu 2016 

20/2016/RM 

 

I. RM bere na vědomí 

 

20.2016/56RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Rady města. 

 

20.2016/57RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole 

plnění usnesení Zastupitelstva města. 

 

20.2016/58RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí, užívání veřejného 

prostranství v ul. Zdeňka Fibicha, Stínadla a Husově náměstí v Ledči nad Sázavou a to ve 

dnech 8.9.10.11.2016. Poplatek za užívání veřejného prostranství bude stanoven dle Obecně 

závazné vyhlášky Města Ledeč nad Sázavou č.1/2015, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

 

II. RM schvaluje 

 

20.2016/336RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

oprava fasády domu čp. 7, Husovo náměstí, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

k podpisu. 

 

20.2016/337RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výměnu části oken na budově 

Městského úřadu v Ledči nad Sázavou, Husovo náměstí čp. 7, firmou Atos spol. s r.o. se 

sídlem Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí čp. 139 a pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy. 

 

20.2016/338RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výpůjčku pozemku parc. č. 

2314/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m² v k.ú. Ledeč nad Sázavou 

Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 16, 586 

01 Jihlava, IČO: 00090450, zastoupená Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o 

výpůjčce. 

 

20.2016/339RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na 

vánoční osvětlení fontány na Husově náměstí s firmou BON JOUR ILLUMINATION s.r.o, 

Se sídlem Fráni Šrámka 18, 150 00 Praha 5 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

 

20.2016/340RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o výpůjčce 

defibrilátoru s provozovatelem zimního stadionu TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod 

Stínadly 592, Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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20.2016/341RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu 

nebytového prostoru v 2. NP v budově polikliniky, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou o 

výměře 13,88 m
2
. 

 

20.2016/342RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  výpůjčku 1 místnosti v 1. 

NP, včetně příslušenství, v budově č. p. 16, na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou, 

příspěvkové organizaci - Domov Háj, Háj č. p. 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ve dnech 

15. 12. 2016 a 16. 12. 2016 vždy v době od cca 8:30 do 17:30 hod, za účelem konání vánoční 

prodejní výstavy výrobků zhotovených klienty Domova Háj. 

 

20.2016/343RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí nabídky na pořízení 

doplňků CITEX, Monitor veřejných zakázek a Monitor obecní samospráva za částku 48 400,- 

včetně DPH. 

 

20.2016/344RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dlažebních kostek 

na opravu části komunikace číslo parcelní 2215/101 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (vjezd před 

farní budovou) Římskokatolické farnosti – děkanství Ledeč nad Sázavou, která provede 

opravu na své náklady. 

 

20.2016/345RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění představení dle 

přílohy uzavřenou s Agenturou Famílie zastoupenou Rozálií Víznerovou (Vokovická 27, 160 

00 Praha 6, IČO 67380441) a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

20.2016/346RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného 

na představení VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU ve výši 300,- Kč/1 vstupenka. 

 

20.2016/347RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění zájezdového 

představení dle přílohy uzavřenou s Divadelní společností Háta, zastoupenou Olgou 

Želenskou Drápalovou (Opletalova 13/933, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 66052858) a 

pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

20.2016/348RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, cenu jednotného vstupného 

na představení BYT NA INZERÁT ve výši 300,- Kč/1 vstupenka. 

 

20.2016/349RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k „Dohodě o 

vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. HBA-VF-

17/2016“ uzavřenou mezi ÚP ČR a Městem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

20.2016/350RM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru pronájmu 

pozemku č. parc. 2010/5 – ostatní plocha v k.ú. Ledeč nad Sázavou o výměře 217 m
2
 a části 
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pozemku (350 m
2
) č. parc. 2310/11 – ost. plocha o výměře 3 137 m2 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou. 

 

III. RM ukládá 

 

20.2016/22RM-u) Rada města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odboru samosprávy, oddělení majetku a 

investic, zpracování a podání žádosti o dotaci na pořízení nového Územního plánu pro Město 

Ledeč nad Sázavou z programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora územně plánovacích 

činností obcí“ pro rok 2017 – dotační titul „Územní plán“. 

 

IV. RM neschvaluje 

 

20.2016/14RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města pro rok 2016, z prostředků vyčleněných RM žadateli  –  PROJEKT ŠANCE, na „nájem 

nouzových prostor Domu Šance“. 

 

20.2016/15RM-ne) Rada města Ledeč nad Sázavou neschvaluje přijetí nabídky společnosti 

Neogenia s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Tůma         Ing. Hana Horáková 

     starosta města                místostarostka 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 7. 11. 2016     

Zapsala: Lenka Žáčková 

        

 


